از ﻫﺮ ﺳﻪ دارﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
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آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮد دارﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در دﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻧﺎم  Deloitteاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺎری را

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 50 .درﺻﺪ اﻓﺮاد  18ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و  14درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﺎدت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن آن  4000ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ از
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻮر آﺑﯽ رﻧﮓ و روﺷﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪن را
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و از ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﮑﺎﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮر ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ از ﺻﺒﺢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ 52
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺸﺎن
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  86درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
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